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Asunto Oy Kuopion Joutsenlampi  
rakennetaan Jynkkään, Leväsen- 

lammen läheisyyteen aurinkoiselle ja 
luonnonläheiselle alueelle.  
  Taloyhtiö koostuu neljästä kaksi- 
kerroksisesta rivitalosta sekä yhdestä  
luhtitalosta. Taloyhtiö pitää sisällään  
27 huoneistoa, joiden koot ovat väliltä  
45-116 m². Jokaiseen huoneistoon  
kuuluu joko terassi tai parveke. 

Taloyhtiössä on 22 autokatospaikkaa  
sekä 13 autopaikkaa ja sisäpihalle  
rakennetaan leikki- ja oleskelualue. 

Valmistuminen

Arvioitu valmistuminen 30.11.2021

Osoite

Yötarhankuja 1, 70780 Kuopio

Rakentaja

Löydät meidät myös: 
www.savonrakentajat.fi

Myynti

Katja Oksisto, 041 313 9946 
Asiakaspalvelupäällikkö / Asuntomyynti
Savon Rakentajat Oy 
katja.oksisto@savonrakentajat.fi

Uusi kotisi 
Kuopiossa
Asunto Oy Kuopion Joutsenlampi



Savon Rakentajat on tunnettu laadukkaasta ja tarkasta 

työnjäljestään. Rakennamme kaikki kodit aina parhaita 

materiaaleja käyttäen ja 100 % suomalaisella työllä. Tehdään tästä 

yhdessä unelmiesi koti.”

Jari Jauhiainen, rakentaja 
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Savon  
Rakentajien 

tervehdys

Asunto Oy Kuopion Joutsenlammen kodit on arkkitehti suunnitellut arki-
elämää ajatellen. Käytännölliset pohjaratkaisut avokeittiöineen saavat 
asunnon näyttämään neliöitänsä suuremmalta ja mahdollistavat tilojen 

monipuolisen käytön. Suuret lattiasta kattoon ulottuvat ikkunat ja koko asunnon 
kattava vesikiertoinen lattialämmitys tuovat arkeen ripauksen luksusta. Ikkunois-
sa on integroidut sälekaihtimet, jotka antavat näkösuojaa tarvittaessa. Nykyaikai-
nen vinyylilankku on lämmin ja mukava jalan alla. Helppohoitoisen materiaalin 
ansiosta kohde soveltuu erinomaisesti myös koira- ja lapsiperheisiin. Kaikissa 
kodeissa on reilusti säilytystilaa, sekä lämmin varastotila asunnon yhteydessä tai 
talousrakennuksessa.

Kun ostat asuntosi ajoissa, pääset valitsemaan uuden kotisi pintamateriaalit ja 
kalusteovet laajasta valikoimasta, sisustus- ja kalustesuunnittelijan avulla.

Avokeittiössä on mukava laittaa ruokaa perheen kanssa seurustellen. Modernin 
keittiön viimeistelevät Electroluxin laadukkaat kodinkoneet. Induktioliedellä 
ruoka kypsyy hetkessä ja kiertoilmauunilla paistat useamman pellillisen saman-
aikaisesti.

Kaikissa Joutsenlammen kodeissa on terassi ja/tai parveke lasitusvarauksilla.  
Avarat ulkotilat tuovat kotiin lisää neliöitä keväästä syksyyn. Reilun kokoiselle 
terassille tai parvekkeelle mahtuu suurempikin pöytäryhmä illanviettoja varten.

Joutsenlampi sijaitsee Jynkässä, keskeisellä paikalla palveluiden lähellä. Piha-
piirissä on suojaisa leikki- ja oleskelualue, johon on näköyhteys useimmista 
asunnoista. Taloyhtiössä on reilusti pysäköintitilaa ja julkinen liikenne kulkee 
aivan vierestä. Polkupyörille löytyy säilytystilat niin pihalta kuin pyörävarastosta. 
Suojaisa tontti takaa asumismukavuuden ja antaa omaa rauhaa. Joutsenlammen 
vieressä sijaitsee Leväsenlampi, jonka ympäristöstä löydät mahtavat ulkoilumaastot.

Joutsenlammessa nautit ripauksen paremmasta arjesta. 
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Joutsenlammen koteihin tulvii 
valoa suurista, lattiasta kattoon 
ulottuvista ikkunoista.  

Integroidut sälekaihtimet tuovat tarvittaessa 
näkösuojaa ja tunnelmaa kotiin.”

Viitteellinen kuva
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aSEMa- 
pIIRUSTUS

TalO a 
a 1  |   4h + kt + s   |    94,5 m2

a 2   |   3h + kt + s   |    80,0 m2

a 3    |   3h + kt + s   |    80,0 m2

a 4   |   4h + kt + s   |    94,5 m2

TalO c 
C 9    |   5h + kt + s  |    113,5 m2

C 10    |   3h + kt + s   |   80,0 m2

C 11   |   3h + kt + s   |   80,0 m2

C 12     |   4h + kt + s   |   94,5 m2

TalO d 
D 13     |   5h + kt + s + at    |   116,0 m2

D 14    |   4h + kt + s + at    |   97,0 m2 

D 15    |   4h + kt + s + at    |   97,0 m2

D 16    |   4h + kt + s + at    |   97,0 m2

D 17   |   4h + kt + s + at    |   97,5 m2

  TalO E 
E 18     |   3h + kt + s   |   69,0 m2

E 19     |   2h + kt + s    |   45,0 m2 

E 20     |   2h + kt + s   |   45,0 m2

E 21     |   2h + kt + s    |   45,0 m2

E 22     |   3h + kt + s   |   69,0 m2

E 23     |   3h + kt + s   |   69,0 m2

E 24     |   2h + kt + s    |   45,0 m2 

E 25    |   2h + kt + s   |   45,0 m2

E 26     |   2h + kt + s    |   45,0 m2

E 27     |   3h + kt + s    |   69,0 m2

TalO B
B 5    |   4h + kt + s   |    94,5 m2

B 6    |   3h + kt + s   |    80,0 m2

B 7    |   3h + kt + s   |    80,5 m2

B 8   |   5h + kt + s   |    113,5 m2

6
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KAUPPAKESKUS
KOLMISOPPI 
(n. 2,4 km)

AITTOLAMMEN 
PäIväKOTI

LEväSEN 
PäIväKOTI 
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1. kerros

2. kerros

pOHJapIIRUSTUS

talo a
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pOHJapIIRUSTUS

talo B

1. kerros

2. kerros
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2. kerros

pOHJapIIRUSTUS

talo c

1. kerros
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1. kerros

2. kerros

pOHJapIIRUSTUS

talo d
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1. kerros

2. kerros

pOHJapIIRUSTUS

talo E



13

2. kerros1. kerros

TalO a, TalO B  

a1       4h + kt + s     94,5 m2

B5    4h + kt + s     94,5 m2
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a2       3h + kt + s  80 m2

B6          3h + kt + s  80 m2

c10       3h + kt + s  80 m2

TalO a, TalO B, TalO c  

1. kerros 2. kerros
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a3         3h + kt + s  80,0 m2

B7               3h + kt + s  80,0 m2

c11           3h + kt + s  80,0 m2

2. kerros1. kerros

TalO a, TalO B, TalO c  
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a4             4h + kt + s  94,5 m2

c12         4h + kt + s  94,5 m2

2. kerros1. kerros

TalO a, TalO c  
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B8          5h + kt + s  113,5 m2

1. kerros 2. kerros

TalO B
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c9       5h + kt + s          113,5 m2

1. kerros 2. kerros

TalO c
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d13    5h + kt + s          116,0 m2

1. kerros 2. kerros

TalO d
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d14             4h + kt + s      97,0 m2

d16             4h + kt + s       97,0 m2

1. kerros 2. kerros

TalO d
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d15          4h + kt + s  97,0 m2

1. kerros 2. kerros

TalO d
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d17          4h + kt + s  97,5 m2

1. kerros

2. kerros

TalO d
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E18            3h + kt + s  69,0 m2

1. kerros

TalO E
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E19            2h + kt + s  45,0 m2 

E21            2h + kt + s  45,0 m2

1. kerros

TalO E
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E20             2h + kt + s     45,0 m2 

1. kerros

TalO E
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E22            3h + kt + s      69,0 m2 

1. kerros

TalO E
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E23         3h + kt + s   69,0 m2 

2. kerros

TalO E
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E24           2h + kt + s     45,0 m2

E26           2h + kt + s     45,0 m2 

2. kerros

TalO E
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E25          2h + kt + s    45,0 m2

2. kerros

TalO E
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E27         3h + kt + s  69,0 m2

 

2. kerros

TalO E
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Asunto Oy Kuopion Joutsenlam-
pi rakennetaan vuokratontille 

Kuopion Jynkkään osoitteeseen 
Yötarhankuja 1. Rakennushanke 
käsittää neljä 2-kerroksista rivitaloa, 
yhden luhtitalon, talousrakennuk-
sen ja kaksi autokatosta. Asuntoja 
tulee yhteensä 27 kappaletta. Asun-
tojen irtaimistovarastot sijaitsevat 
asuntokohtaisesti asuntojen sisällä, 
talousrakennuksessa tai ulkovaras-
toissa asunnon takapihan puolella. 
Taloyhtiölle rakennetaan 22 autoka-
tospaikkaa, 5 autotallipaikkaa ja 12 
autopistokepaikkaa. 

PIHaaLUEET
Tontin liikennealueet ovat sorapin-
taiset ja yhteiset oleskelualueet ovat 
sora ja nurmikkopintaisia. Piha-alu-
eet toteutetaan asemapiirustuksen 
mukaisesti. Suunnitelmia voidaan 
muuttaa tarvittaessa maastonmuo-
tojen ja kallion takia.

aSUINTILaT
Pintamateriaalit ovat valittavissa 
sisustussuunnittelijan opastuksella 
rakentajan tarjoamasta valikoi-
masta. Kalusteet ovat valittavissa 
kalustesuunnittelijan opastuksella 
valikoimasta.

LATTIAT 
Kuivien asuintilojen lattiat ovat 
vinyyliä tai laminaattia. Kosteissa 
tiloissa lattiat ovat laatoitettuja. Ul-
kovaraston lattiapinnat ovat käsitte-
lemätöntä betonia.

SeInäT 
Kuivissa tiloissa seinät ovat maa-
lattuja. Kosteusrasitukselle alttiiksi 
joutuvat seinäpinnat ovat laatoi-
tettuja tai ne on maalattu kosteutta 
kestävällä maalilla. Saunan seinät 
ovat paneloituja.

KATOT 
Katot pinnoitetaan kuivien tilojen 
osalta mdf-paneelilla. Kosteissa 
tiloissa on mdf-paneeli tai puupa-
neeli. Saunan katto on paneloitu.

KALUSTeeT 
Kalusteet, tasot ja välitilalevyt ovat 
kalustetoimittajan vakiomallistoa. 

KODInKOneeT 
Asuntotyypistä riippuen asunnois-
sa on vakiona induktioliesitaso, 
kalusteuuni, liesikupu, jääkaappi, 
pakastin, astianpesukone sekä mik-
roaaltouuni.  
Asunnon hintaan sisältyvät koneet 
on esitetty kalustesuunnitelmassa. 
Tarkempi asuntokohtainen kodin-
koneiden valinta tehdään kaluste-
materiaalien valinnan yhteydessä. 
Asukasmuutokset mahdollisia.
 
RaKENNUS 
ALAPOhJA  
Rakennuksen alapohja on maan-
varainen betonilaatta.

VäLIPOhJA 
Rakennuksen välipohja on  teräsbe-
tonirakenteinen.

YLäPOhJA 
Rakennuksen yläpohja on puu-
rakenteinen.

PORTAAT 
Asunnon sisäpuolinen porras on 
teräsbetonirakenteinen.

VäLISeInäT
huoneistojen väliset seinät ovat 
teräsbetonirakenteisia. Kevyet vä-
liseinät ovat pääosin puurunkoisia 
kipsilevyseiniä tai kivirakenteisia.
 
IKKUnAT JA OVeT 
Ikkunat ovat puualumiinirakentei-
sia ja valmistajan vakiomallistoa. 
Varastojen ovet ja ulko-ovet ovat 
valmistajan vakio-ovia.

LämPö 
Lämmönlähde on kaukolämpö. 
Asuintiloissa ja lämpimissä tiloissa 
on vesikiertoinen lattialämmitys.

ILmAnVAIhTO 
Ilmanvaihtojärjestelmä on  

huoneistokohtaisella ilmanvaihto-
koneella toteutettu tulo- ja pois-
toilmanvaihto. Ilmanvaihtokone 
on varustettu lämmöntalteen-
otolla.

KAAPeLI TV 
Taloyhtiö liitetään alueen kaapeli 
TV-verkkoon. Taloyhtiö varuste-
taan sen lisäksi erillisellä kaape-
liverkolla esim. Internetin käyttöä 
varten (vain kaapelointi ja rasi-
ointi). Taloyhtiö tilaa liittymäsopi-
muksen haluamallaan sisällöllä. 
Valokuituvaraus on kaapeloitu 
huoneistoihin asti.

MUUTOSTYÖT 
Asukkaiden tilaamia lisä- ja muu-
tostöitä toteutetaan rakennusaika-
taulujen mahdollistamalla tavalla. 
Lisä- ja muutostöistä sovitaan aina 
erikseen.

SITOUMUKSETTa
huoneistoissa saattaa esiintyä kote-
lointeja, jotka poikkeavat suunnitel-
mapiirustuksista. 
 
Koteloinnit, alas lasketut katot, 
seinien siirrot ja hormit tehdään 
LVIS-tekniikan vaatimassa laajuu-
dessa. niiden paikat ja mitat saattaa 
muuttua LVIS-teknisistä seikoista 
johtuen. 

Piha-alueet toteutetaan asemaku-
van mukaisesti, mutta muutokset 
piha-alueella mahdollisia esimer-
kiksi kallion tai korkojen takia. 

Kohteen rakenteita ja materiaaleja 
voidaan vaihtaa toisiin samanarvoi-
siin/vastaaviin. Yksityiskohdissa 
valmis toteutus voi poiketa esitteen 
tiedoista. 

markkinointi- ja mainoskuvat ovat 
taiteilijan näkemyksiä kohteesta, 
eivätkä vastaa kaikilta osin toteu-
tusta.

Rakennustapaselosteen tiedot 
perustuvat tilanteeseen maaliskuu 
2020.

 

RaKENNUSTapaSElOSTE



www.savonrakentajat.fi

Katja Oksisto
asiakaspalvelupäällikkö 

/asuntomyynti
puh. 050 300 7540

katja.oksisto@savonrakentajat.fi


